ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΔ ΣΖΝ ΚΙΝΖΣΟΠΟΙΖΖ ΣΟ ΤΠ. ΔΡΓΑΙΑ (ηαδίνπ 29)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.
Ζ επίζεζε ζην αζθαιηζηηθφ δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο...
Ζ θπβέξλεζε ΤΡΙΕΑ–ΑΝΔΛ θνξπθψλεη ηελ αθαίκαμε γηα φινπο εκάο πνπ πιεξψλνπκε ηηο αβάζηαθηεο εηζθνξέο ηνπ λφκνπ «ιαηκεηφκνπ» Καηξνχγθαινπ. Ο ΤΡΘΖΑ ηζρπξίδεηαη όηη «έιπζε νξηζηηθά ην αζθαιηζηηθό» ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ από ηηο αξρέο ηνπ 2019
έρνπλ λνκνζεηεζεί λέεο κεηώζεηο, κέρξη 20%, ζηηο ζπληάμεηο, πνπ γηα ην 2018 ήδε πιεξώλνπκε απμεκέλεο εηζθνξέο, θαζώο νη εηζθνξέο πνπ
πιεξώζακε ην 2017 δελ εθπίπηνπλ από ην εηζόδεκα πνπ απνηειεί ηε βάζε ππνινγηζκνύ ηνπο. Ζ αθαίκαμε θνξπθψλεηαη απφ ην 2020
νπφηε θαη ζα πάςνπλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο εθπηψζεηο θαη ζα δηακνξθσζνχλ νξηζηηθά ζην χςνο ηνπ 38%. Σν αζθαιηζηηθό Καηξνύγθαινπ, «λνκηκνπνίεζε» νξηζηηθά ηελ εξγαζία κε ην Μπινθάθη, νη εξγνδόηεο αξλήζεθαλ λα αλαιάβνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο (21% ηνπ
κηζζνύ) ζηελ αζθάιηζε θαη κεηαθύιεζαλ ζηηο πιάηεο καο ηελ εξγνδνηηθή εηζθνξά. Η «δίθαηε αλάπηπμε» ηνπ ΤΡΘΖΑ πεξηιακβάλεη απνιύζεηο γηα όπνηνλ αληηζηέθεηαη, λέεο πεξηθνπέο κηζζώλ θαη επηδνκάηωλ, πνιύκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή ηνπο, άξλεζε πιεξωκήο
απνδεκηώζεωλ γηα ηα κπινθάθηα, δίσμε ηεο κεηξφηεηαο γηα ηηο γπλαίθεο εξγαδφκελεο κε ΓΠΤ.
Σελ ίδηα ζηηγκή ε θπβέξλεζε δεηά λα εηζπξάμεη αλαδξνκηθέο εηζθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ αζθάιηζεο ζην
πξψελ ΣΜΔΓΔ θαη λπλ ΔΦΚΑ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ αληηαζθαιηζηηθνχ εθηξψκαηνο (Ν. 3986/2011), θαη κεηαηξέπεη
ζε αλαζθάιηζηνπο φζνπο ρξσζηνχλ αλαδξνκηθά. Σελ ώξα πνπ ην 80% ηωλ κεραληθώλ ρξωζηάεη ζην Σακείν, ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ –
ΑΝΕΛ εηνηκάδεη ειεθηξνληθνύο πιεηζηεξηαζκνύο γηα ρξέε πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ελώ πιένλ ζην ΚΕΑΟ πεξλνύλ αζθαιηζηηθέο νθεηιέο
θαη θάηω ηωλ 5.000 Επξώ.
Δελ ππάξρεη «ζωηεξία» εληόο ηνπ αληηαζθαιηζηηθνύ πιαηζίνπ ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο ζηελ θνηλωληθή αζθάιηζε. Αληαπνδνηηθόηεηα ζεκαίλεη
αύμεζε εηζθνξώλ θαη κείωζε ζπληάμεωλ θαη δηθαηωκάηωλ ζε Τγεία-Πξόλνηα, όπνηνο θη αλ είλαη ν θπβεξλεηηθόο «ρεηξηζηήο» ηνπ αληηιαϊθνύ
νδνζηξωηήξα. Οη «θνξφλεο» ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ αλαζηνιή πιεξσκήο ησλ αλαδξνκηθψλ κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο πξνζθπγήο απφ ην ηΔ, απνηεινχλ θνξντδία θαζψο δεηά λα παξακείλεη ην αζθαιηζηηθφ πιαίζην αλέγγηρην κε κηθξέο «δηνξζψζεηο». Σν ΣΕΕ
απνδέρεηαη ην πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη «ζθνύδεη» πξνθεηκέλνπ λα πάξεη από ηελ θπβέξλεζε ην «αληίδωξν» ηνπ Επαγγεικαηηθνύ
Σακείνπ, γηα λα επηδωζεί ζηα γλώξηκα ζε όινπο καο παηρλίδηα κε ηνλ Σξαπεδηθό ηδόγν, όπωο ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο όπνπ ράζεθαλ άλω ηωλ
800 εθ. Επξώ από ηηο εηζθνξέο καο ζην πξώελ ΣΜΕΔΕ. ήκεξα ε αθαίκαμε ησλ απνζεκαηηθψλ ζπλερίδεηαη θαζψο ην ΣΜΔΓΔ, κε θπβεξλεηηθή απφθαζε, ζπκκεηείρε ζηελ ηειεπηαία αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο κε 11 εθ. Δπξψ απφ ηελ νθεηιφκελε
(πεξίπνπ 200 εθ. Δπξψ) απφ ηνλ ΔΦΚΑ, πεξηνπζία ηνπ ΣΜΔΓΔ. Σα 11 εθ. Επξώ, κεηαβίβαζε ε ππνπξγόο Αρηζηόγινπ πξνθεηκέλνπ ε
θπβέξλεζε λα «ζηεξίμεη» ηελ Σξάπεδα, παξά ηελ αληίζεηε απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο ηνπ ΣΔΔ θαη ηωλ εθπξνζώπωλ ηνπ ζηε Δηνίθεζε ηνπ
ΣΜΕΔΕ, νη νπνίνη βέβαηα απνδέρηεθαλ ηε δηαδηθαζία, απνδεηθλύνληαο όηη ε απόθαζε ηεο ΔΕ ηνπ ΣΕΕ ήηαλ πξνζρεκαηηθή. Πξόζθαηα ε
θπβέξλεζε κεηαβίβαζε από ηνλ ΕΦΚΑ ζην ΣΜΕΔΕ κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο αμίαο άλω ηωλ 30 εθ. επξώ θαη ην ΣΜΕΔΕ είλαη μαλά κεγαινκέηνρνο ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο κε πνζνζηό άλω ηνπ 30%.

Ο αγψλαο καο ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ νξηζηηθή αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο
Ζ «κεηακλεκνληαθή Διιάδα» ηεο «δίθαηεο αλάπηπμεο» ηνπ ΤΡΙΕΑ, φρη κφλν δελ πεξηιακβάλεη αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ θαη αλαθνχθηζε γηα ηνλ εξγαδφκελν ιαφ, αιιά πξνυπνζέηεη λέα θιηκάθσζε ηεο αληηιατθήο επίζεζεο κε ηα «κεηακλεκνληαθά» κλεκφληα
επηηήξεζεο ηεο ΔΔ. Μνλόδξνκνο είλαη ν ζπληνληζκφο ηεο πάιεο καο, ηωλ κηζζωηώλ θαη απηναπαζρνινπκέλωλ κεραληθώλ, κε ην δωληαλό
αγωληζηηθό θνκκάηη ηνπ θηλήκαηνο πνπ ζέηεη ζην ζηφραζηξν ηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν, ηνπο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο, ην θξάηνο ηνπο,
ηελ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ πνπ ηνπο ζηεξίδεη, κε ηνλ ηαμηθφ πφιν ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, κε ηα ηαμηθά ζσκαηεία θαη ηηο επηηξνπέο αγψλα,
κε ην ΠΑΜΔ θαη ηελ ΠΑΔΒΔ. Οξγαλώλνπκε ηελ πάιε καο, ζπγθεληξώλνπκε λέεο δπλάκεηο, πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο εζηίεο αληίζηαζεο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ πνπ καο ηζαθίδεη.

Παλεύουμε για:

 Καηάξγεζε ηνπ λ. Καηξνύγθαινπ θαη όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ θαη αληεξγαηηθώλ λόκσλ ΝΔ – ΠΑΟΚ – ΤΡΙΖΑ! Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο, ηηο ζπληάμεηο, ηηο θνηλσληθέο παξνρέο! Πιήξεο θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα όινπο. Καηάξγεζε ηνπ άζιηνπ θαζεζηώηνο πιεξσκήο κε
ΔΠΤ - Καλνληθέο πξνζιήςεηο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Κακία κείσζε ησλ απνδνρώλ. Απηόκαηε αλαγλώξηζε ηεο εμαξηεκέλεο ζρέζεο κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ρσξίο ππνρξέσζε ηνπ εξγαδόκελνπ λα ηε δειώζεη θαη θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ απ’
ηνλ εξγνδόηε.
 Άκεζε κείσζε ησλ εηζθνξώλ. Κακία είζπξαμε αλαδξνκηθώλ νθεηιώλ. Όρη ζηελ αληαπνδνηηθόηεηα, απνθιεηζηηθά δεκόζηα - θαζνιηθή ππνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Όρη ζηα Επαγγεικαηηθά Σακεία! Άκεζε αλαπιήξσζε ησλ απσιεηώλ ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ πξώελ
ΣΜΕΔΕ από ην PSI θαη ηελ Attica Bank. Aπνδέζκεπζε ηνπ ΣΜΕΔΕ από ηελ Attica Bank. Απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαη δσξεάλ, ζύγρξνλε
θαη πςεινύ επηπέδνπ πγεία – ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα όινπο αλεμάξηεηα από ρξέε πξνο ηα ηακεία, θαηάξγεζε ησλ εηζθνξώλ
ζηνλ θιάδν Τγείαο! Επίδνκα αλεξγίαο γηα όινπο (θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε «κπινθάθη» θαη γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο) γηα
όζν δηαξθεί ε αλεξγία.
 ύληαμε κεηά από 30 ρξόληα δνπιεηάο (ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο θαη ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο). Καηάξγεζε ηνπ ΚΕΑΟ θαη ησλ ξπζκίζεσλ
γηα ηηο θαηαζρέζεηο! Κακία θαηάζρεζε ιατθήο θαηνηθίαο, επαγγεικαηηθνύ εμνπιηζκνύ, ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ γηα ρξέε πξνο ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθά ηακεία θαη δεκόζην. Πξνζηαζία ηεο ιατθήο θαηνηθίαο κε λόκν. Απαγόξεπζε πιεηζηεξηαζκώλ θαη θαηαζρέζεσλ γηα ηελ
εξγαηηθή ιατθή νηθνγέλεηα. Πάγσκα ρξεώλ γηα άλεξγνπο θαη δηαγξαθή αλαηνθηζκώλ δαλείσλ. Δηαγξαθή δαλείσλ, αλέξγσλ θαη εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί κεηώζεηο ζηνπο κηζζνύο. Δηαγξαθή ηόθσλ θαη πξνζαπμήζεσλ γηα ηα ρξέε πξνο ηηο ηξάπεδεο.
 Όρη ζηε θνξνιεζηεία. Αθνξνιόγεην όξην 20.000 επξώ, πξνζαπμαλόκελν 5.000 επξώ γηα θάζε παηδί, θόξνο 45% ζηα θέξδε θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Καηάξγεζε ηνπ ΕΝΦΙΑ θαη όισλ ησλ ραξαηζηώλ.
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